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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày về kết quả loại bỏ ion chì trong nước thải (mẫu giả) bằng phương pháp hấp phụ 
sử dụng than hoạt tính dạng bột (ACP) và phương pháp tuyển nổi sử dụng hóa chất Sodium 
Lauryl Sulfate (SLS). Dựa trên mô hình theo mẻ tại phòng thí nghiệm trong các nghiên cứu trước 
đây [1,2], tác giả đã tiến hành thiết kế lắp đặt mô hình tuyển nổi liên tục bao gồm 3 mô-đun 
chính là mô-đun hấp phụ kết hợp lắng (1), mô-đun lọc (2) và mô-đun tuyển nổi để thu hồi than 
hoạt tính đã hấp phụ chì (ACP-Pb) (3). Kết quả cho thấy hiệu suất loại bỏ ion chì trong nước đạt 
trên 99% trong thời gian 30 phút. Đặc biệt, khi sử dụng SLS, lượng bọt tạo ra rất nhiều, đây là 
điểm thuận lợi cho mô hình tuyển nổi và cũng là điểm mới của bài báo. 
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Abstract: 
 

This paper presents the result of removing lead ions from wastewater by absorption method 
using activated carbon powder (ACP) and flotation method using Sodium Lauryl Sulfate (SLS). 
Based on the laboratory model in previous studies [1, 2], we design and install a continuous 
flotation model in combination with three modulars: sedimentation after absorption (1), filtration 
(2) and flotation for separating ACP which adsorbs Pb ions (ACP-Pb) (3). The results show that 
the efficiency of pilot scale is over 99%. Especially when using SLS, a lot of foam forms, which 
is advantageous for flotation model and also the new focus of this article.  
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